
การเก็บขอมูลของตัวบงช้ีตาง ๆ 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล ชวงเวลาการ
จัดเก็บขอมลู 

1 . 1  ผ ลการบริ ห าร จั ดกา ร
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
ฉบับ พ.ศ. 2548  
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ (ขอ 1 , ขอ 2 และ ขอ 11) 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 
 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
ฉบับ พ.ศ. 2558  
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ (ขอ 1 – ขอ 4 และขอ 10) 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 
 

ปการศึกษา 2560 
(1 ส.ค. 60 – 31 
ก.ค. 61) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 2559 

 

ปการศึกษา 2560 
 

2.2 (ปริญญาตร)ี รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 2559 

ปการศึกษา 2560 
 

2.2 (ปริญญาโท/เอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาโท/
เอก ท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 
- ผลงานของนักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพ

ในปปฏิทิน 2560 

ปปฏิทิน 2560 
 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2560 
- จํานวนท่ีสภา
มหาวิทยาลยั
อนุมัติแลว  
- จํานวนท่ีรอสภา
มหาวิทยาลยั
อนุมัติ ในเดือน 
ก.ค. 2561) 

3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

ปการศึกษา 2560 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
 

ปการศึกษา 2560 



ตัวบงชี ้ ขอมูล ชวงเวลาการ
จัดเก็บขอมลู 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 

ปการศึกษา 2560 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตร
เกณฑ 2548) / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 
2558) 
- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 
2548) / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
(หลักสูตรเกณฑ 2548) / อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 
(หลักสูตรเกณฑ 2558) 
 

ปการศึกษา 2560 

4.2 คุณภาพอาจารย จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) ท้ังหมด 
 

ปการศึกษา 2560 

(1) รอยละอาจารยประจาํ
หลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

- อาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ปการศึกษา 2560 

(2) รอยละอาจารยประจาํ
หลักสตูรท่ีมตีําแหนงทาง
วิชาการ 

- อาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) ท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ 
 

ปการศึกษา 2560 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสตูร 

- อาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) ท่ีมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 

ปปฏิทิน 2560 
 

(4) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสตูร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล TCI และ 
SCOPUS ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร  
(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา
เอก) 

- อาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) ท่ีมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS 

ปปฏิทิน 2560 
 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2548) / 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) 
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 
2548) / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรเกณฑ 2558) 
 

ปการศึกษา 2560 



ตัวบงชี ้ ขอมูล ชวงเวลาการ
จัดเก็บขอมลู 

5.1 สาระของรายวิชาการใน
หลักสตูร 

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาวิชาน้ันๆ 
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5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
 

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะแลวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของ
ศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ- การคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ตดิตามในการวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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5.3 การประเมินผูเรียน 
 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- รอยละของผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร 
(มคอ. 2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงาน
ไดในแตละปการศึกษา 
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6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา 2560 

 

 


